
دروش  های ت  وب  ار  خ ری  یسای  اورر  ن  کش  لای  ن  ا 

:شما می توانید به سه روش از وب سایت کشاورزی آنالین خرید نمایید

کارتلیهکتوسطتوانیدمیپرداختصفحهبهشدنواردوخریدسبدبهکردناضافهومحصولانتخابباشماروشایندر
.کنیدنهاییراخودخریدهستندپویارمزواینترنتیدومرمزدارایکهشتابعضوبانکعابرهای

.باشدمیخریدروشبهترینونداردکارمزدیوهزینههیچشمابرایروشاینبهپرداخت

باپسسوواریززیرهایحسابازیکیبهومحاسبهرامبلغآن،تعدادومحصولانتخابازپستوانیدمیشماروشایندر
واستمزیریهاشمارهازیکیباواریزیاطالعاتهمچنینودرخواست،تعدادومحصولکدیاوکاالعنواناطالعاتداشتن

.نماییدثبتواعالمراخودسفارش

داخلیخط20با01791011159خطو01732120481مستقیمشمارهبا15الی8اداریساعاتدرتماس
09352750076–09352750092–09120979892:هایشمارهباتعطیلهایروزواداریغیرساعاتدرتماس



دروش  های موعهار  خ ری  ج 
م

ی اورر  ن  کش  لای  ن  ا 

عد ب–نصرآباد –در ساعات اداری در دفتر مرکزی شرکت، به آدرس گرگان 
بعد از ظهر پذیرای شما 14الی 9مجموعه کشاورزی آنالین از ساعت -از کارخانه گرگان سفال امید

.خواهیم بود

طریقازوردهکفالورومااینستاگرامدرفارسیبصورتآنالینکشاورزینامجستجویبا:اینستاگرام
.بفرماییدارسالراخودتانخریددرخواستدایرکت

<-----اینستاگراملوگو

.دهیدانجامراخودخریدتوانیدمیزیرخطوطازیکیرویخرید،درخواستارسالبا:اپواتس
09352750092-09352750067-09352750076-09352750170-09352720061

طریقزاوشدهماکانالیاوگروهعضوتوانیدمیتلگرامدرآنالینکشاورزیجستجویبا::تلگرام
.بفرماییداعالمراتاندرخواست09352750067تلگرامخطروییاواعالمروخودتانسفارشادمین





آنالینروال کاری فروشگاه اینترنتی کشاورزی 

زیرااردندمحلدرپرداختسیستمروستاها،درکشاورزمخاطبداشتندلیلبهآنالینکشاورزیفروشگاه

وجهرداختپدریاواطالعبیپرداختبهنسبتاعضاسایریاونبودهحاضرمحلدرمعموالکاالکنندهدریافت

.رددگمیانجامکارتبهکارتیاوآنالینبصورتکاالتسویهلذاباشندمیمشکلدچارپستماموربه

.نداردچکییاواعتباریفروشآنالینکشاورزیمجموعه

عدمصوردتدرتاکنیدهماهنگبستهتحویلجهتخودکارمحلدرهمکارانیاخانوادهاعضایسایربالطفا

.نشوددادهبرگشتوگرفتهتحویلرابستهشماحضور

کنیدعیسممکنجایتاپسهستندبرخوردارارسالدرباالتریعملسرعتوبیشترامتیازازآنالینخریدهای

.کنیدخریدآنالین

خریدباکنیدسعیپسباشدمیآنالینکشاورزیدائمیمشتریانویژهخاصهدایایوتخفیفاتمواقعبیشتردر

.شویدبهرمندبیشتریامتیازاتازتاباشیدماپیآیویمشتریانجزوترسنگینوبیشتر

کهاستمشتریانیبهمنحصر....وسفرعمده،خریدهایرایگانارسالخاص،تخفیفاتجملهازویژهخدمات

.اندنمودهکسبآنالینکشاورزیمجموعهدرباالییامتیاز



ین نیاز به سیستم پرداخت اینترنتی توسط بانک های عامل به گونه ای طراحی شده است که هم ایمن باشد و هم ساده و کمتر

.بپیونددوع وقاما با این وجود برخی اوقات ممکن است مسائلی در هنگام خرید اینترنتی به . راهنمایی را برای خریدار ایجاد نماید

.ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شودمثالً 

روشنده واریز معموالً بدترین حالتی که ممکن است به وقوع بپیوندد این است که پول از حساب شما کسر شود، ولی به حساب ف

.استمیان بانکی در این حالت معموالً پول شما در حساب های . اما نگران نباشید. نشود

.شودرفع تا مغایرتتماس گرفته بانک عامل ا ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه ب48چنانچه ظرفبمانید لطفا منتظر 

ر یکسان بودن استفاده کنند و هیچ اصراری ببستگان خود جهت پرداخت وجه خرید آنالین کاربران می توانند از کارت آشنایان و 

.نام کاربر و مالک کارت نیست

.ماس بگیریدتشدید حتما با تیم پشتیبان کشاورزی آنالین مشکلی روبه رو اینترنتی با در صورتی که در ثبت سفارش 

شده را و خریدار تنها بهای کاالی خریداریدر حال حاضر هیچگونه مالیاتی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نمیگردد

.بدون مالیات پرداخت می نماید

نفروشگاه اینترنتی کشاورزی آنالیتشکر و احترام ، با 

پرداخت اینترنتینکات مهم در 




